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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení společného řízení a povolení nakládání s vodami
Dne 20.12.2019 podala společnost Sakol-ekotechnologie, spol. s r.o., IČ: 00675318, se sídlem Nad
Safinou I 342, 252 50 Vestec, na MěÚ Vlašim, kterou zastupuje Ing. Pavel Kvasnička, Zengrova
1937/24, Praha 6 na odbor životního prostředí, žádost pod Č.j. ZIP 67808/19 o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společného rozhodnutí“) na stavbu vodního
díla pod názvem „Rekonstrukce ČOV při ČSPHM OMV Dunice“ dle §55 odst. 1 písm.c) vodního
zákona a podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“) a žádost pod čj.: ZIP 67809/19 o povolení k
nakládání s vodami – vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových (do drobného
vodního toku IDVT 10266158) ve Středočeském kraji, okrese Benešov, odpočívka Dunice-72 km
dálnice D1, pozemek parc. č. 1921 v katastrálním území Dunice, ČHP 1-09-02-0910-0-00, HGR 6520 –
Krystalinikum v povodí Sázavy.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ( dále jen „společné řízení) a
povolení k nakládání s vodami.
I.
Společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení )
Předmětem řízení je rekonstrukce stávající nefunkční ČOV pro čerpací stanici pohonných hmot OMV
Dunice. Účelem stavby je odvádění a čištění odpadních vod ze sociálních zařízení objektu čerpací
stanice pohonných hmot.
Rekonstrukce bude spočívat ve výměně technologie. Stávající technologie budou demontovány
včetně nádrží a připojovacího potrubí, stávající čerpací jímka a kalojem budou zachovány a nově
vystrojeny. Nová ČOV je řešena v kontejnerovém podzemním uspořádání, sestává ze dvou
polypropylenových kontejnerů, které budou uloženy na základovou betonovou desku a obetonovány.
Rozměry kontejnerů 3x2,4x2,9m(aktivace), 1,8x2,4x2,9m(membránová komora). Pro mechanické
předčištění jsou navrženy automatické jemné česle s vrtanými otvory průměru 2 mm. Biologické
čištění je založeno na nízkozatěžované aktivaci s denitrifikací. Biologická část je doplněna
membránovou technologií.
II.
povolení k nakládání s vodami
- dle § 8 odst. 1, písm. c) zákona o vodách – vypouštění přečištěných odpadních vod do vod
povrchových, do drobného vodního toku – bezejmenného pravostranného přítoku Děkanovického
potoka IDVT 10266158 na pozemku parč. 1921 k.ú. Dunice, odpočívka Dunice-72 km dálnice D1, ČHP
1-09-02-0910-0-00, HGR 6520 – Krystalinikum v povodí Sázavy, souřadnice místa vypouštění dle
systému S-JTSK: X=1102610 Y=697680 za účelem odvádění a čištění odpadních vod ze sociálních
zařízení objektu čerpací stanice pohonných hmot na 12 měsíců v roce na dobu 10 let v tomto rozsahu
a jakosti:
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Návrhové nátokové parametry:
Hydraulické parametry:
Q24
10,4,m3/d
Qd
15,8 m3/d
Qmax,h
4,1,m3/h
Látkové parametry:
CHSKCr
857 mg/l
BSK5
429 mg/l
NL
393 mg/l
Ncelk
78.6 mg/l
Pcelk
17,9 mg/l
pH
6,7-8,5
Teplota min.
80C

9,0 kg/d
4,5 kg/d
4,1 kg/d
0,8 kg/d
0,2 kg/d

Odtokové parametry:
Povolené množství vypouštěných přečištěných odpadních vod:
Prům. množství vypouštěných vod
0,12 l/s
Max. množství vypouštěných vod

1,14 l/s

Měsíční množství vypouštěnýchvod

312 m3/měs
3,796 tis. m3/rok

Roční množství vypouštěných vod

ukazatel

„p“ hodnota (mg/l)

„m“ hodnota mg/l)

CHSKCr

60

80

BSK5

15

25

NL

15

30

N-NH4

8

15

Pcelk.

2

4

Ostatní podrobnosti jsou řešeny v projektové dokumentaci stavby, kterou vypracoval Ing. Pavel
Kvasnička, Zengrova 1937/24, Praha 6, autorizovaný inženýr v oboru Městské inženýrství, stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství ,ČKAIT –0009266.
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad
ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a jako speciální
stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), oznamuje podle § 94m stavebního
zákona, v platném znění, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona
zahájení společného a vodoprávního řízení a nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den 20.2.2020 v 10 hod na pozemku parc. č. 1921 v k.ú. Dunice.
Vodoprávní úřad MěÚ Vlašim upozorňuje dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a
námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
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Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit na odboru ŽP MěÚ
Vlašim, Dvůr 413, II. patro, kancelář č. 202, úřední dny pondělí, středa od 8.00 – 17.00 hod. a úterý od
8.00 – 14.00 hod. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné
právo k pozemku nebo stavbě.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Ing. Kateřina Stodolovská
Oprávněná úřední osoba
Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim a OÚ
Dunice a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí
bude vráceno odboru životního prostředí Městského úřadu Vlašim

Datum vyvěšení:……………………………………. Datum sejmutí: ………………………… ………….
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

Obdrží:
Žadatel:/zmocněnec/
Ing. Pavel Kvasnička, Zengrova 1937/24, Praha 6,
účastníci společného územního a stavebního řízení :
Obec Dunice, Dunice č.p. 12, 257 68 Dolní Kralovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
účastníci vodoprávního řízení
Obec Dunice, Dunice č.p. 12, 257 68 Dolní Kralovice
Povodí Vltavy, Grafická 36, 15021 Praha 5
Lesy ČR, Tyršova č.p. 1902, 25601 Benešov u Prahy
dotčený orgán
Městský úřad Vlašim, OVÚP,Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Městský úřad Vlašim, OŽP-ochrana ovzduší, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Digitálně podepsal Ing. Kateřina
Stodolovská
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